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تحلیل روز
دکتر سید رضی عمادی

چراعراقناآراماست؟

چند روزی است که اعالم نتایج با اعتراض در
برخی از شهرهای عراق مواجه شده است؛ چند
عــامــل در خــصــوص ایـــن اعــتــراضهــا وجــود
دارد:عامل اول ،بیاعتمادی بخشی از جامعه
عراق به حاکمیت این کشور است .معترضان به
نتایج انتخابات پارلمانی بر این باور هستند که
برگزار کنندگان انتخابات از مخالفان مقاومت
عراق هستند و با دستکاری در نتایج در جهت
تضعیف یا حذف مقاومت از قدرت در این کشور
عمل میکنند .دلیلی که از سوی معترضان
مطرح میشود ،این است که دولت کنونی عراق
در سالهای گذشته اقدامهای متعددی ضد
گروههای مقاومت انجام داده و حتی انحالل
حشد الشعبی را پیگیری میکند .بنابراین،
معترضانبراینباورهستندکهنتایجاعالمشده،
واقعیوناشیازرایمردمنیستبلکهدستکاری
شــده اســت .عامل دوم ،اعتقاد معترضان به
مداخله بازیگران خارجی از جمله آمریکا ،رژیم
صهیونیستی ،بریتانیا ،عربستان سعودی و
امارات در انتخابات پارلمانی اخیر عراق است.
این بازیگران از مهمترین مخالفان گروههای
مقاومت در عراق هستند که در سالهای اخیر
در قالب طرح اتهامهای مختلف تالش کردند
ضمن بدنام کردن این گروهها ،آن ها را مسبب
مشکالت کنونی عراق معرفی کنند .معترضان
و شخصیتهای عراقی بر این باور هستند که این
بازیگراندردورانتبلیغاتانتخاباتیوهمچنین
در برگزاری انتخابات دخالت کردند .عامل
سوم ،خودداری کمیساریای عالی انتخابات از
بازشماریآرادربرخیازحوزههاست.معترضان
خواستار این هستند که صندوقهای رای در
برخی از حوزهها به صورت دستی بازشماری
شود اما کمیساریای عالی ضمن خــودداری از
این اقدام ،نتایج نهایی را اعالم کرده و این از علل
مهم تداوم تظاهرات مردم در اعتراض به نتایج
انتخابات است .با وجود برگزاری تظاهرات ،به
نظر میرسد رهبران گروههای عراقی ضمن
پــذیــرش نتایج انتخابات ،در تــاش هستند
هــواداران خود را به رفتارهای مسالمتآمیز و
آرامدعوتوچانهزنیهابرایتشکیلفراکسیون
بزرگ تر پارلمانی را آغاز کنند.

2ماهبیخبری،شایعاتدربارهمرگوزندگیرهبرطالبانراافزایشدادهاست

مالهبتا...کجاست؟

شریفی -مــا هــب ـتا ...آخ ــون ــدزاده ،رهبر
طالبان کجاست؟ از  ۱۵آگوست ( ۲۴مرداد
 )۱۴۰۰که اشرف غنی از افغانستان گریخت
و طالبان بر کشور مسلط شد ،بیش از دو ماه
می گــذرد؛ اما چرا ردی از او موجود نیست؟
مال هــبـتا ...مــرده اســت؟ کسی نمی دانــد.
تنها ،روزنــامــه صبح کابل به نقل از یکی از
اعضای ارشد گروه طالبان مرگ مالهبت ا...
آخوندزاده رهبر این گروه را تایید کرده است.
به گفته این عضو ارشــد طالبان ،آخوندزاده
سال گذشته از سوی نیروهای پاکستانی در
این کشور کشته شده است اما سیداکبر آغا،
وزیر عدلیه پیشین حکومت طالبان در گفتوگو

با آواپرس این خبر را رد کرده و گفته که رهبر
طالبان زنده است .مال هبت ا ...آخوندزاده
که در سال  ۲۰۱۶و پس از کشته شدن «مال
اختر محمدمنصور» (جانشین مالعمر) ،با
کشمکش فراوان در مسند رهبری گروه طالبان
قرار گرفت ،تاکنون هرگز در معرض دید عموم
ظاهر و دستکم از دو ســال پیش به ایــن سو
هیچ پیام صوتی نیز از او منتشر نشده است.
پیش از سال  ۲۰۱۹و اغلب در مناسبتهایی
مانند اعیاد مذهبی ،همواره پیام صوتی مال
هبت ا ،...خطاب به جنگجویان تحت امرش
منتشر میشد .انتظار میرفت که در سال
 ،۲۰۲۰همزمان با امضای توافق نامه بین
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مسکو -ناتو؛ دورتراز قبل

کرملین اعالم کرد فعالیت نمایندگی
خود در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) و نمایندگی این سازمان در مسکو
را به حالت تعلیق در می آورد .به گفته
سرگئی الوروف ،وزی ــر ام ــور خارجه
روسیه ،به کارکنان ناتو در مسکو اطالع
داده شــده اســت که مجوز فعالیت آن
ها از ابــتــدای مــاه نوامبر (هفتم آبــان)
به پایان می رســد .هایکو مــاس ،وزیر
امورخارجه آلمان می گوید« :این فقط
باعث تاسف نیست ،تصمیم مسکو به
طــور جــدی به روابــط دو جانبه آسیب
خواهد زد ».بحران اخیر در مناسبات
ناتو و روسیه روز  ۱۴مهر و در پی لغو
اعتبارنامه دیپلماتیک هشت تــن از
اعضای دفتر نمایندگی روسیه در ناتو
آغاز شد .ناتو اعالم کرد این هشت نفر
«مــامــوران امنیتی روسیه» هستند که
امکان جاسوسی از ناتو را دارند .هرچند،
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ،در
آن زمــان بــدون ارائــه توضیحات بیشتر
گفت اخراج آن ها «با هیچ رویداد خاصی
ارتــبــاط نـــدارد» .دفتر رواب ــط عمومی

ناتو در ســال  ۲۰۰۱و با هــدف بهبود
مناسبات بین ایــن پیمان و روسیه در
مسکو دایر شد .تعلیق هماهنگی میان
روسیه و ناتو تا امــروز ،آخرین مرحله از
افزایش تنش میان مسکو و غرب به شمار
میرود .در سالهای گذشته دو طرف با
وضع تحریم ،اخراج دیپلماتها ،اتهام
به مداخله در انتخابات ،جاسوسی و
حمالت سایبری ،روابــط دیپلماتیک
بهشدت پرالتهابی را تجربه کردهاند.
روسیه ناتو را به تمایل به گسترش مرزها
تا دروازهه ــای این کشور در اوکراین و
گرجستان متهم میکند .این در حالی
استکهسازمانپیمانآتالنتیکشمالی
با وجود درخواستهای مکرر کییف و
تفلیس تاکنون پذیرش این کشورها را
بهعنوان اعضای جدید رد کرده است.
درپیالحاقناحیهکریمهبهخاکروسیه
در سال ۲۰۱۴ناتو همکاریهای عملی
با مسکو را متوقف کرد ولی برای حفظ
تماسهای دیپلماتیک در سطوح ارشد و
همکاریهاینظامیبیندوطرف،دفتر
روسیه در ناتو را تعطیل نکرد.

هیئت سیاسی طالبان و آمریکا در قطر ،از
مال هبت ا ...پیام تصویری یا دستکم صوتی
منتشر شود اما از جانب او تنها یک اعالمیه
بدون امضا منتشر شد .حتی کمتر از یک هفته
پیش ،دادگــاه عالی طالبان بنا به حکم هبت
ا ...آخوندزاده ،عبدالحکیم حقانی را به عنوان

«قاضیالقضات امارت اسالمی» معرفی کرد.
با این همه ،گــزاره هایی وجود دارد که شاید
بر مرگ وی صحه بگذارد .از جمله دعوا و جنگ
قدرت ماه گذشته میان مال عبدالغنی برادر و
سراجالدین حقانی که روزها به طول انجامید
و ده ها کشته به جا گذاشت .اگر هبت ا ...زنده
است ،چرا به عنوان راس هرم قدرت در طالبان
تالشی برای مهار این تنش طوالنی مدت نکرد؟
اگر هم وی مرده باشد ،چه کسی در پس پرده،
مدیریت گروه طالبان را در دست گرفته است؟
این ها سوال هایی بی جواب مانده است .شاید
برخی می گویند مرگ و زندگی مال محمد عمر،
بنیانگذار گروه طالبان ،نیز همین گونه در خفا
بود اما از مال هبت ا ...انتظار میرود زیستن در
انزوا را پایان ببخشد ،چون هیچ نیروی خارجی
در افغانستان حضور ندارد و سران دولت طالبان
نیز مدعیاند که جنگ تمام شده و هیچ تهدیدی
علیه دولت این گروه باقی نمانده است.

واکنشمقاماتافغانبهاستعفای«خلیلزاد»نمایندهایاالتمتحدهدرامورافغانستان

«مهره آمریکا از صحنه اخراج شد»

وزیــر خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه از استعفای
«زلمیخلیلزاد»نماینده ایاالتمتحدهآمریکا درامور
افغانستان خبر داد« .زلمی خلیلزاد» سیاستمدار
افغانتبار  70ساله از سال  ۲۰۱۸از سوی دونالد
ترامپ به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح
افغانستان منصوب شد و پس از پایان دولت ترامپ
همچنان با دولت بایدن بههمکاری خود ادامه داد.
خلیلزاد در نامه استعفایش گفته است که به جنگ
آمریکا در افغانستان پایان داده اما صلح در افغانستان
تأمین نشده است .وی افزود :افغانها نتوانسته اند
در مذاکرات خود موفق شوند و تالشهای صلح نیز
موفقیتآمیزنبودهاست.آنتونیبلینکن،وزیرخارجه
آمریکا استعفایوی راتاییدکردو گفت که «توماس
وســت» را به عنوان جانشین وی منصوب کرده
است .پس از شش ماه مذاکره با طالبان در
قطر ،زلمی خلیلزاد در غیاب حکومت
سابق افغانستان ،توافق نامه صلح
را امضا کرد که به گفته منتقدان،
طالبانرادرسطحجهانیمطرح
کرده و جمهوری را زیر سوال
بــرده اســت .خلیلزاد از تالش
هــای خــود دفــاع کــرد و اشــرف
غنی رئیس جمهور برکنار شده

را مسئول شکست دانست .پس از اعالم استعفای
خلیلزاد ،مقامات و شخصیتهای افغانستان از جمله
طالبان به این موضوع واکنش نشان دادند«.رحمت
ا ...نبیل» ،رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در
واکنش به استعفای زلمی خلیلزاد از سمت خود
گفت« :سرانجام این مرد شیاد و حیلهگر پس از بردن
افغانستانبهیکفاجعۀبرگشتناپذیر،ازصحنهاخراج
شد«».لطیفپدرام»رهبرحزبکنگرهملیافغانستان
نیزدرواکنشبهاستعفایخلیلزادگفت«:اوماموریتش
راهمانگونهانجامدادکهآمریکامیخواست.خلیلزاد
در نهایت یکمهر ه کثیف آمریکایی بود که منافع ملی
ایــن کشور را در نظر می گرفت .رجالههای
سیاسی خائن افغانستان عکسگرفتن با او
را افتخار میدانستند ».از سوی دیگر «میثم
نظری» سخنگوی جبهه مقاومت پنجشیر در
واکنش به استعفای خلیلزاد گفت« :دولت
آمریکابایدتحقیقیکاملدربارهمعامالت
پشتپردهزلمیخلیلزادباگروهجنایتکار
طالبان انجام دهد .در سه سال گذشته
او با مشروعیت بخشیدن به یک گروه
تروریستی،بهافغانستانوآمریکاخیانت
کرد و امتیازات زیادی را بدون این که
چیزیعایدشودبهآنهاداد!»
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تصویر جالبی را کاربران لبنانی بعد از سخنان
دوشنبه شب دبیر کل حزب ا ...لبنان منتشر
کردند .سید حسن نصرا ...در سخنرانی خود
به مناسبت حوادث خونبار پنج شنبه گذشته
در بیروت خطاب به سمیر جعجع و دشمنان
داخلی لبنان که به دنبال کشاندن حزب ا...
به جنگ داخلی هستند برای اولین بار فاش
کرد که حزب ا ...لبنان به تنهایی و بدون تعداد
داوطــلــبــان ،طــرفــداران و حامیانش بیش از
۱۰۰هزار نیروی رزمی مسلح آموزش دیده در
اختیار دارد .یعنی دو برابر تعداد کل نیروهای
ارتش لبنان! نصرا ...با اشاره به دسیسههای
حزبی نیروهای لبنانی برای آغاز جنگ داخلی،
هشدارهای شدیدی به رهبر این حزب(جعجع)
نیز داد و خطاب به او گفت« :مؤدب باش و در
محاسباتت اشتباه نکن!»

چهره روز
«فایزر»هممانعمرگ
وزیــر خارجه پیشین
آمریکا نشد .سامانه
وزارت بــهــداشــت
آمریکا نوشت :کالین
ال پاول ،وزیر خارجه
پیشینآمریکاورئیس
اسبق ستاد مشترک ارتش که دوشنبه به دلیل
ابتالبهکرونادرگذشت،سهدوزواکسنآمریکایی
دریافت کرده بود .او دوز دوم واکسن فایزر را در
ماه فوریه دریافت کرد و در ماه اوت برای سومین
دوز،واکسنجانسوناندجانسونراتزریقکرد/
باشگاهخبرنگاران
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